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Подільськії

Інформація про результати діяльності Дитячо-молодіжної 
громадської організації «Культурно-спортивний центр «Ніка» протягом 

2011-2014 років (зокрема на території Подільського району).

Дитячо-молодіжна громадська організація „ Культурно-спортивний центр 
„ШКА” створена 13 квітня 2002 року
Центром-широкомасштабним позашкільним закладом - створені умови
- для організації змістовного дозвілля дітей, підлітків, молоді та батьків по 
веденню здорового способу життя;
- по запобіганню бездоглядності, правопорушень і злочинності серед 
неповнолітніх та молоді;
- для вільного розвитку особистості та формування здорового фізичного та 

духовного стану людини ;
- для творчого та інтелектуального розвитку;
- для формування свідомого й відповідального ставлення до власного 
здоров’я , здоров’я оточуючих , навичок безпечної поведінки;
- для збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для роботи з 
дітьми, підлітками та молоддю, в тому числі з неповнолітніми, які 
знаходяться у складних і надзвичайних умовах
В 2011 році членами організації є 511 осіб, з них 378 дітей та підлітків, 133 
дорослих.
В 2012 році членами організації є 531 осіб, з них 372 дітей та підлітків, 159 
дорослих.
За 2011-2012 роки на задоволення культурно-спортивних потреб було 
використано 195 000 грн.
Організація-єдина в районі серед спортивних ГО має ліцензію на право 
проведення своєї діяльності.

Танцювальний колектив клубу «Денс-Арт» (керівник - Літвін Марина 
Юріївна, майстер спорту зі спортивних танців) - активний і постійний учасник



різноманітних фізкультурно-спортивних свят, фестивалів, благодійних акцій та 
концертів для ветеранів, дітей з функціональними обмеженнями. Переможець 
Міжнародних змагань зі східних танців: «Восточный мажор - 2011», 
«Восточный экспресс - 2011». Досягнення танцювального колективу за звітний 
рік: Міжнародний фестиваль східного танцю «Вогні сходу» - ІІ-ге місце (вікова 
категорія «дорослі»), III Міжнародний фестиваль «Bellydance» - І місце у 
віковій категорії «до 17 рр.» та III місце серед «дорослих».

Спортивні здобутки протягом 2011-2014 року:
35 призерів та чемпіонів України з кікбоксінгу, 25 призерів чемпіонату 

світу з кікбоксінгу,
- чемпіони України 2012 року з кікбоксингу: Погасій А., Кулик Д., Климчук 

Я., Мазурок М., Мазурок Д., Кононенко Н., Левицький О., Бутовська І., Алієв 
Є., Кононенко P., Зубашич JL, Кожакар P., Погрібний Ю., Пуляєв Т., Заселян 
Д., Чекан В., Бутовський М.Доблик А., Пінчук В.;

- чемпіони світу 2012 року з кікбоксингу: Бутовська Ірина, Зубашич 
Людмила, призери Погрібний Юрій та сам тренер Кононенко Руслан. Всього 
на Чемпіонаті світу 2012 р. з кікбоксингу вони вибороли в різних розділах 
змагальної програми: золотих медалей -  3, срібних -  3, бронзових -  5;

- на Чемпіонаті світу 2012 р. з жиму штанги лежачи, пауерліфтингу срібну 
медаль виборов Андріянов О.;

- у Відкритому Чемпіонаті України 2012 р. з пауерліфтингу та жиму лежачи 
ІІ-ге місце посів Охрименко М.

-Відкрита першість міста Бориспіль- Охріменко Максим-1 місце
- Участь у Чемпіонаті світу з кікбоксингу 2014р - 3 учасники: І місць -  З,
II місць -  З, III місць - 4

-Фестиваль майстерності з кікбоксингу ’’Україна для всіх” памяті дітей 
голодомору. -14 вихованців : І місць -4, II місць -9, III місць -12

- впровдовж всього року вихованці приймали участь у міських змаганнях зі 
спортивно-бальних танців: «Кубок Асгарда », «Прем’єра 2014», «Зоряний 
2014», «Кубок тренера 2014», «Магія танцю 2014».

Загалом в центрі тренуються понад 90 вихованців, які в різні роки 
виборювали титули чемпіонів та призерів в чемпіонатах світу, Европи, 
України.

Кононенко Руслан Петрович в 2012 році отримав звання Заслуженого
і 5 спортсменів отримали звання майстра спорту

В.Окрайченко


